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Van opleiding Zwemleider A naar Lesgever Zwem-ABC
De Commissie Zwemopleidingen van de Sectie Zwemmen van de NCS start het jaar 2011
met een nieuwe opleiding en een nieuw cursusboek
Een nieuw cursusboek, ter ondersteuning van een nieuwe opleiding die tot stand is gekomen nadat
met het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ een overeenkomst tot samenwerking was gesloten.
De kwalificatiestructuur sport verplichtte de Commissie Zwemopleidingen de opleidingen Zwemleider A
en B door te lichten. Het competentiegericht leren werd centraal gesteld en de beroepspraktijk werd
richtinggevend. Er is gekeken naar vergelijkbare zwemopleidingen. De aansluiting bij de opleiding
“Allroundzwembadmedewerker” is de meest logische.
De opleiding “Lesgever Zwem-ABC” van de NCS is middels eigen documentatie
afgestemd op de aangesloten verenigingen. Na het met voldoende resultaat
doorlopen van deze opleiding en het behalen van het EHBO-diploma en het
certificaat “Zwemmend Redden voor Zwembaden” ontvangt de cursist het certificaat
“Lesgever Zwem-ABC (certificeerbare eenheid 3)”, dat wordt uitgegeven door het
Nationaal Platform Zwembaden | NRZ.
Het boek Lesgever Zwem-ABC omvat 5 delen:
- Introductie in het zwemonderwijs.
- Watervaardigheden en spel en speelse vormen.
- Algemene principes.
- Aspecten van het (bege)leiding geven.
- Zwemslagen.
Elk deel is vervolgens weer ingedeeld in diverse hoofdstukken, dat ervoor zorgt dat de stof
overzichtelijk wordt weergegeven. Samen met de grappige illustraties zorgt dit voor een prettig
leesbaar en werkbaar boek.
De CZO van de sectie zwemmen van de NCS is trots op de nieuwe documentatie. Ze vertrouwt er op
hiermee veel cursisten te mogen ondersteunen tijdens hun opleidingsweg naar een veelzijdige lesgever
binnen en buiten de NCS-zwemvereniging.
De kosten voor het boek bedragen € 60,-. Het boek inclusief werkopdrachten kost € 125,- voor leden
van de NCS. Niet NCS-leden betalen € 175,- (incl. werkopdrachten ). Deze prijzen zijn exclusief
verzendkosten. Boeken zijn te bestellen via het bureau met bijgevoegd formulier.

Bijscholing Opleider tot examinator
Voor de opleiders welke de bijscholing op 27 november 2010 niet hebben bijgewoond, zal op 19 maart
2011 nog een extra bijscholing worden georganiseerd. Deze bijscholing zal, evenals de bijscholing op 27
november, geheel in het teken staan van het voeren van een groepsgesprek. Dit is een laatste mogelijkheid
voor de opleiders om hiervoor te worden bijgeschoold. Op deze dag zullen alle opleiders die nog geen
examinator zijn worden bijgeschoold voor de groepsgesprekken in de nieuwe examenstructuur. Let wel dit
geeft nog niet de licentie examinator. In het najaar zullen alle opleiders verder geschoold worden en de
mogelijkheid krijgen om een examen tot examinator af te leggen. In de nieuwsbrief van het voorjaar hopen
we iedereen daar de verder input over te kunnen geven.

Omzetting certificaat Zwemleider A+ naar Lesgever Zwem-ABC
De zwemleiders die via de NCS het zwemleider A+ certificaat hebben behaald of hebben verkregen door
het aan te vragen op basis van hun diploma zwemleider B of zwemonderwijzer, kunnen dit laten omzetten
naar het certificaat Lesgever Zwem-ABC.
Het certificaat Lesgever Zwem-ABC (Certificeerbare Eenheid 3) dient te worden aangevraagd bij het
Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Met de aanvraag dienen de volgende kopieën te worden
opgestuurd:
ID-bewijs
Certificaat Zwemleider A+
EHBO-diploma van het Oranje Kruis of MFA+
Zwemmend Redden voor Zwembaden van Reddingsbrigades Nederland.
De aanvraag dient te worden gestuurd naar: Nationaal Platform Zwembaden | NRZ
Postbus 119
3970 AC Driebergen, of te mailen naar: nsprang@npz-nrz.nl.
Het certificaat CE3 wordt dan per post naar het opgegeven adres gestuurd.
De kosten neemt het NPZ voor haar rekening.

Mededelingen van de CZO
-

-

We zijn er als commissie nog niet uit hoe de toekomstige licentiestructuur opleiders/examinatoren
eruit komt te zien. Zodra er meer bekend is, laten wij dit in de Nieuwsbrief weten. Dit geldt ook
voor de opleiders die opgaan voor hun bevoegdheid examinator. Ook hun zullen we zo snel
mogelijk informeren omtrent de verdere voortgang voor het verkrijgen van hun nieuwe licentie.
Wees allert op kandidaten die nog examen oude stijl moeten doen. Tentamens zijn 5 jaar geldig.
Geef tijdig aan het secretariaat door wanneer je een examen wil plannen.
Na onze laatste bijscholing is het regelement op verzoek van het NPZ nog diverse malen gewijzigd
en ook door gewijzigde competentie-opdrachten weer opnieuw gewijzigd. Eindelijk klaar dachten
we tot het NPZ bedacht om per 1 september 2011 ook nog wat wijzigingen door te voeren dus
opnieuw aanpassen. Maar dan toch het goede nieuws. Het examenregelement is af en zelfs het
boek is gedrukt. In de bijlage treffen jullie het definitieve regelement. Nog geen boek besteld?
Lever zo snel mogelijk het formulier in.
De goede lezers zien daarbij niets meer terug omtrent ons bekende bolletjesformulier. Er is
gekozen om ook de lesvoorbereidingsformulieren en de daarbij behorende evaluatieformulieren
aan te passen aan de NPZ . Inmiddels is er ook voorzichtig gestart met het herschrijven van de
docentenhandleiding. Zodra deze beschikbaar is, zullen we dat ook via de nieuwsbrief aan jullie
melden.

OVO
Bij een nieuwe cursus hoort natuurlijk ook een nieuwe cursus Opleiders voor Opleiders. Op dit moment
wordt er achter de schermen nog hard gewerkt aan een nieuwe opzet, één die de Opleiding voor Opleiders
als die van Opleiding voor Examinatoren samenvoegt. Om de invulling goed te doen willen wij
inventariseren hoeveel kandidaten we ongeveer kunnen verwachten. Dus zonder enige verdere
verplichting willen we de verenigingen verzoeken om het aantal mogelijke kandidaten vast aan ons door te
geven. Zoals het er nu naar uit ziet zal de cursus in het najaar gehouden worden en zal het ongeveer 10
dagen in beslag nemen. In welke vorm, dag of weekend zullen wij zo snel mogelijk aan jullie terugkoppelen.
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